
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਤਿ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁਤਿ ਮੀਤਿ ਸੁਣਾਈਆ ॥ ਬਤਲਹਾਿੀ ਗੁਿ 
ਆਣ ਗੁਿ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈਆ ॥੧ ॥ ਆਇ ਤਮਲੁ ਗੁਿਤਸਖ ਆਇ ਤਮਲੁ ਿੂ ਮਿ ਗੁਿੂ ਕ 
ਤਆਿ ॥ ਿਹਾਉ ॥ ਹਤਿ ਕ ਗੁਣ ਹਤਿ ਭਾਵਦ ਸ ਗੁਿੂ ਿ ਾਏ ॥ ਤਜਨ ਗੁਿ ਕਾ ਭਾਣਾ 
ਮੰਤਨਆ ਤਿਨ ਘੁਤਮ ਘੁਤਮ ਜਾਏ ॥੨ ॥ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਿੁ ਤਆਿਾ ਦਤਖਆ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ 
ਵਾਿੀ ॥ ਤਜਨ ਗੁਿ ਕੀ ਕੀਿੀ ਚਾਕਿੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਤਲਹਾਿੀ ॥੩ ॥ ਹਤਿ ਹਤਿ ਿਿਾ ਨਾਮੁ ਹ 
ਦੁਖ ਮਟਣਹਾਿਾ ॥ ਗੁਿ ਸਵਾ ਿ ਾਈਐ ਗੁਿਮੁਤਖ ਤਨਸਿਾਿਾ ॥੪ ॥ ਜ ਹਤਿ ਨਾਮੁ 
ਤਧਆਇਦ ਿ ਜਨ ਿਵਾਨਾ ॥ ਤਿਨ ਤਵਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਤਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਿਬਾਨਾ ॥੫ ॥ 

{ੰਨਾ 725} 

ਪਦਅਰਥ:- ਕੀਆ—ਦੀਆਂ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ—ਸਿਸਿ-ਿਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਸਰ —ਗੁਰੂ ਨੇ। 
ਮੀਸਿ—ਸਮੱਿਰ ਨੇ। ਕਉ—ਨੂੂੰ , ਿੋਂ। ਬਸਲ ਜਾਈਆ—ਮੈਂ ਿਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਸਲ ਜਾਂਦੀਆਂ।1।  

ਆਇ—ਆ ਕ। ਗੁਰਸਿਖ—ਹ ਗੁਰੂ ਦ ਸਿੱਖ!। ਰਹਾਉ।  

ਭਾਵਦ—ਚੂੰਗ ਲੱਗਦ ਹਨ। ਿ —ਉਹ ਗੁਣ (ਬਹ-ੁਵਚਨ)। ਿ—ਿੋਂ, ਪਾਿੋਂ। ਭਾਣਾ—ਰਜ਼ਾ। ਘੁਸਮ 
ਘੁਸਮ ਜਾਏ—ਘੁਸਮ ਘੁਸਮ ਜਾਈ,ਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।2।  

ਹਉ—ਮੈਂ, ਹਉਂ। ਵਾਰੀ—ਕੁਰਬਾਨ। ਚਾਕਰੀ—ਿਵਾ। ਿਦ—ਿਦਾ।3।  

ਹਸਰ—ਹ ਹਰੀ! ਿ—ਿੋਂ। ਗੁਰਮੁਸਖ—ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਰਨ ਸਪਆਂ। ਸਨਿਿਾਰਾ—ਪਾਰ-ਉਿਾਰਾ।4।  

ਿ—ਉਹ {ਬਹ-ੁਵਚਨ}। ਪਰਵਾਨਾ—ਕਬੂਲ, ਮਨਜ਼ਰੂ। ਸਵਟਹੁ—ਿੋਂ।5।  

ਅਰਥ:- ਹ ਮਰ ਗੁਰੂ ਦ ਸਪਆਰ ਸਿੱਖ! ਮਨੂੂੰ  ਆ ਕ ਸਮਲ, ਮਨੂੂੰ  ਆ ਕ ਸਮਲ। ਰਹਾਉ।  

ਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ! ਸਮੱਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਿਮਾ ਦੀ ਸਿਸਿ -ਿਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿੁਣਾਈਆਂ 
ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣ ਗੁਰੂ ਿੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਦਕ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।1।  

ਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ! ਪਰਮਾਿਮਾ ਦ ਗੁਣ (ਗਾਉਣ) ਪਰਮਾਿਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਿੂੰ ਦ ਆਉਂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਣ 
(ਗਾਉਣ) ਗੁਰੂ ਪਾਿੋਂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ ਿੋਂ ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ , 

ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  (ਸਮੱਠਾ ਕਰ ਕ) ਮੂੰ ਸਨਆ ਹ।2।  

ਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿੋਂ ਿਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿਦਾ ਿਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ , ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਪਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ 



ਦਰਿਨ ਕੀਿਾ ਹ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਿੀ) ਿਵਾ ਕੀਿੀ ਹ।3।  

ਹ ਹਰੀ ! ਿਰਾ ਨਾਮ ਿਾਰ ਦੁੱ ਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦ ਿਮਰੱਥ ਹ , (ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਰਨ 
ਸਪਆਂ ਹੀ ਸਮਲਦਾ ਹ। ਗੁਰੂ ਦ ਿਨਮੁਖ ਸਰਹਾਂ ਹੀ (ਿੂੰਿਾਰ-ਿਮੁੂੰ ਦਰ ਿੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਕੀਦਾ ਹ।4।  

ਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ! ਜਹੜ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਿਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦ ਹਨ , ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਿਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ਰੂੀ ਸਵਚ) ਕਬੂਲ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹ , ਿਦਾ ਿਦਕ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।5।  


